
Szathmáry István

Blöff vagy szenzáció?
A nyomok Grúziába vezetnek?

A Panoráma nemrégen világgá kür-
tölte a hírt, miszerint talán pontot tehe-
tünk legnagyobb nemzeti ereklyénk
körül folyó találgatások végére. Sugár
András riporter és Csomor Lajos ötvös
elkalauzoltak bennünket a távoli Grú-
ziába, ahol föllelni vélik a korona szü-
letési helyét.

Az adás után megkértük Pap Gábor
művészettörténészt, aki az 1978-as ha-
zahozatal óta folyamatosan foglalko-
zik a korona - mint ő mondja - „sors-
kérdéseivel", hogy fejtse ki álláspont-
ját a műsorban látottakkal-hallottakkal
kapcsolatban.

- Tanár úr! Hoz-e újat a koronaku-
tatásban Csomor Lajos feltételezése, s
ha igen, megállja-e a helyét?

- Igen, tulajdonképpen hoz újat,
csak hát ezzel az újdonsággal gondok
vannak. Nem az az újdonság, hogy a
tbiliszi Állami Grúz Művészeti Múze-
umban lévő Khakuli triptichont bevon-
ja a vizsgálatok körébe, hiszen mióta
módszeres művészettörténeti vizsgála-
tok folynak a koronával kapcsolatban,
azóta a triptichon mindig is ott szere-
pelt az összehasonlító anyagban. Ezt a
műsor készító'i elfelejtették közölni,
amiből aztán az a látszat adódott, mint-
ha Csomor Lajos fedezné fel a tripti-
chont (három részből álló oltárt) a ko-
ronakutatás számára.. Ténykérdés,
hogy ez nem így van, olyannyira, hogy
a legismertebb, legtöbbet forgatott
népszerű-tudományos - vagyis bárki
számára hozzáférhető - albumban, me-
lyet ketten utak, Kovács Éva és Lovag
Zsuzsa, ugyancsak hivatkoznak rá.
Mégpedig amiatt, amit a riportban
megint csak nem említett a két beszél-
getőtárs, hogy a koronánkra utólag fel-
szerelt Dukász Mihály-képnek itt van
az egyedüli megbízható analógiája,
ezért a Khakuli oltár kikerülhetetlen a
koronakutatásban.

Akik foglalkoztak már a koronával,
tudják, hogy itt nagyon komoly gond-
ról van szó, ami elsősorban erkölcsi és

nem szakmai természetű. Vannak
olyan koronakutatók, akikkel kapcso-
latban egy sporthasonlat kockáztatható
meg. Adva van egy olyan típusa a
játékosoknak - én már, sajnos, játszot-
tam ilyenekkel egy csapatban -, akik
ha a teljes játékidő nyolcvankilencedik
percéig nem tudnak az ellenfél hálójá-
ba gólt rúgni, akkor képesek az utolsó
percben berúgni azt a sajátjukba. Csak
azért, hogy a nevük ott szerepeljen a
hirdetőtáblán. Ez roppant nagy emberi
tehertétel, és sajnos, elég gyakori,
nemcsak a mi szakmánkban, művé-
szettörténészek között. Úgy tűnik, ez
korbetegség, olyan időszakok terméke,
amikor csak a góllövő nevét írják ki
nagybetűkkel, és nyoma sincs annak,
hogy csapatmunka előzte meg a talála-
tot. Jelenlegi művelődési közéletünk-
ben - ha egyáltalán beszélhetünk
ilyenről manapság - csak a góllövőkről
emlékeznek meg...

Van azután a dolognak egy másik,
nem kevésbé visszatetsző oldala. Az
elmúlt jó másfél évtizedben szokássá
vált „szakmánkban", hogy ha Csomor
Lajos valami - fogalmazzunk finoman
- könnyelmű kijelentésre ragadtatja
magát korona- ügyben, akkor ezért en-
gem rónak meg a kollégáim. Olykor
egészen alpári stílusban. (Például Bo-
gyay Tamás a Magyar Nemzeti Galéria
199l-es Évkönyvében - hogy csak egy
példát említsek a sok közül.) Egyszer
jó volna már tudomásul vennie a céh-
belieknek is, hogy az aranyműves cso-
port 1985-ös - egyetlen valóban tudo-
mányos igényű - korona-publikációja
óta semmiféle kapcsolatom nincs Cso-
mor Lajossal. Érdeklődéssel figyelem
a munkáját, de hogy bármit „sugalmaz-
nék" neki - ezt egyszer s mindenkorra
el kell felejteni!

Áttérve a Panoráma műsorban el-
hangzott konkrét állításokra, nézzük
meg közelebbről a Szűz Mária-kép
kérdését. Azt, hogy a Dukász-arcmás
helyén eredetileg Szűz Mária zománc-

képe szerepelt a magyar Szent Koro-
nán, úgy fogalmazta meg Csomor La-
jos, mintha ez az ő felfedezése lenne.
Holott erre a lehetőségre már többen
utaltak, köztük az az aranyműves cso-
port is, amelynek ő az egyik tagja volt
(Nem a vezetője - mint ahogy nyilat-
kozataiban egyre-másra hallani és ol-
vasni lehet!) Ennek a kutatási vonalnak
a leghitelesebb ismertetése, teljes jegy-
zetanyaggal, a kecskeméti Nemzetközi
Zománcműhely 1985-ös katalógusá-
ban történt meg. (Erre a kiadványra
hivatkoztam az imént - s talán nem
érdektelen megjegyezni, hogy Csomor
viszont egyetlen írásában sem hivatko-
zik erre a kulcsfontosságú publikáció-
ra, ő tudja, miért.) Itt pontosan le van
írva, hogy az aranyműves csapat tagjai
- nem egyedül Csomor Lajos! - mi
mindenre jöttek rá maguktól, s mit
kaptak készen mások szellemi termé-
keiből. Miután a kutatás előtörténete
jórészt az én lakásomon folyt, kerek
két és fél évig, pontosan tudom, hogy
Csomornak a kutatás érdemi szakaszá-
ban az íródeák szerepe jutott. A cso-
port valódi vezetője Lantos Béla volt,
tőle származik a legtöbb, mai napig
helytálló felfedezés. Mellette Ludwig
Rezső vitte a fő szerepet, míg Poói
Magdolna - ha szabad ezt a kifejezést
használni - „kontrázott" nekik. Az ő
megállapításaikat fogalmazta késszé
Csomor Lajos, s ennek az anyagnak a
birtokában kezdett önálló kutatási mű-
veletekbe. (Ez természetesen nem je-
lenti azt, hogy sohasem lettek volna,
vagy ne lehetnének önálló gondolatai
is, de az eredményeit mindenképpen
ilyen keretben célszerű értékelni. És
akkor még mindig nem beszéltünk
Csathó Pál vagy az ún. „mérnökcso-
port" alapvető fontosságú felismerései-
ről, amelyek rendre - és éppen az
említett csatornán át - azonnal eljutot-
tak Csömörhöz, s ő habozás nélkül „élt
is velük".)

Már 1982-ben vagy 1983-ban, az



GONDOLKODÓ

aranyműves vizsgálatok előkészítésé-
nek stádiumában felvetődött, hogy a
koronáról leszerelt Szűz Mária-képet
valahol esetleg meg lehet még találni,
mert zománcképeket, különösen ha
vallási szempontból exponált szemé-
lyiségeket ábrázolnak, nem szoktak el-
pusztítani. Van remény hát arra, hogy
másodlagos befoglalásban bárhol, bár-
mikor felbukkanhat. Ennyiben nem lá-
tok módszertanilag kifogásolhatót ab-
ban, hogy akár tőlünk többezer kilomé-
terre fölfedezni vélik. Inkább a gondo-
latmenet sántít, ahogyan eljutott ide az
aranyműves - nem ötvösművész, aho-
gyan a műsorban elhangzott! - és a
tévériporter.

Csomor lajos feltételezése szerint
1613-ban, amikor Révay Péter korona-
őr kiadja könyvét a Szent Koronáról,
és benne szól a Szűz Mária-képről is,
ez utóbbit már nem láthatta a koronán.
A kijelentés indoklása - Csomor itt
készítéstechnológiai természetű megfi-
gyeléseire hivatkozik - felületes, elfo-
gadhatatlan. Révay Péter nem valami-
féle írott vagy szóbeli, s azóta elkalló-
dott hagyományra alapozza a Szűz
Mária-képre vonatkozó állítását, mint
ahogy azt Csomor sugalmazza. Révay
állítása egyértelmű tényként közli,
amit mond. Ez pedig azt jelenti, hogy a
szóban forgó kép 1613-ban - ha hihe-
tünk neki, amire pedig minden okunk
megvan - még látható állapotban rajta
volt a koronán.

Csomor Lajosnak ily módon nem
okoz fejtörést az, hogy a Mária-képnek
1613 után kellett (ha kellett) kikerülnie
Grúziába. Ezt az évet egyébként nem is
lehet így határkőnek tekinteni, hiszen
Dukász Mihályról először csak 1790-
ben hallunk konkrét formában mint a
koronán szereplő alakról. 1784-ben vi-
teti ki II. József, törvénytelenül, az
országból a Szent Koronát, és az csak
1790-ben kerül haza. Ekkor már a Du-
kász-kép rajta van, amint azt az egyko-
rú leírások pontosan rögzítik. Az 1784
és 1790 közötti időszak tehát a szóba
jöhető ideje annak, amikor a kép leke-
rülhetett koronánkról, s értelemszerűen
csakis ezután juthatott ki Grúziába. Ha
egyáltalán kijutott valaha is. (Nekem
meggyőződésem, hogy ilyesmire soha-

sem került sor, de ez legyen egyelőre a
m agán vélemény em!)

Egy Grúziába történt képkivitel va-
lószínűsége mindenesetre nagyon cse-
kélynek tűnik - bár éppenséggel nem
zárható ki. Sem logikai, sem szigorúan
vett történeti alapon. A korona bécsi -
kényszerű - tartózkodása alatt bonyo-
lódik ugyanis az éppoly grandiózus,
mint amilyen sátáni, Európa teljes poli-
tikai-katonai átrendezésére hivatott
terv, amelynek egyik kiagyalója, illet-
ve végrehajtója II. József volt. Valódi
tervezője, „spiritus rectora" II. Katalin
orosz cárnő. Ennek a „Második Bi-
zánc" koncepciónak a keretében jutha-
tott szerephez - amint arra Falvay Ká-
roly már több mint fél évtizede felhívta
a figyelmet - ez a politikailag exponált
képcsere. Egészen egyszerűen kizárá-
sos alapon nem marad más időszak
1613 után a korona hátulsó részén lévő
képek kicserélésére, mint ez. Amikor a
nemzet nem ura a koronájának - maga-
magának sem! -, és arcátlan magabiz-
tossággal, nem is leplezve szándékát,
„le akarja írni" a saját uralkodója. A
„kalapos király". Ha valóban ő progra-
mozta át a koronát, ennek a „Második
Bizánc"-tervnek a szolgálatában - ne
felejtsük el: ez egyelőre csak feltétele-
zés részünkről, bármennyire megala-
pozottnak tűnjék is! -, akkor maradt
egy felesleges Szűz Mária-képe. Ami
akár - de hangsúlyoznom kell: ez most
már igazán csak hipotézis, méghozzá
annak is igen-igen halvány, hiszen
semmiféle konkrét bizonyíték nem tá-
masztja alá! - II. Katalin révén vagy
másképp, elkerülhetett tőlünk Keletre
is. Ahogy másfél évszázaddal később
az egész korona - Amerikába. Nagy-
dobra 1945-ben sem verték, hogy -
tisztesség ne essék szólván - hová s
miképp „suvasztották el"...

- Milyen képek szerepelnek még a
grúziai triptichonon?

- Erre a háromrészes „aranyoltárra"
- a Tbilisziben, N. U. Dzsasi és T. E.
Szaniládze szerkesztésében, 1984-ben
róla megjelent album adatai szerint -
mintegy négy évszázad alatt folyama-
tosan kerültek képek, egészen a XII.
századig. Ez általános gyakorlat a kö-
zépkorban, s a késői laikus szemlélő-
nek szinte már fel sem tűnnek a stílus-
fokozatbeli különbségek. A magyar

Szent Koronán viszont azonnal, sze-
met bántóan megmutatkoznak az utó-
lag rákerült elemek, és szabályosan
„szétverik" az egyébként egységes
egésznek ható képi programot.

- A tévében nézve a bemutatott ké-
peket, nekem úgy tűnt, hogy a korona
zománcképei sokkal harmonikusabbak,
akár a „latin", akár a „görög" koro-
narészen vizsgálódunk, mint a tripti-
chonon lévő „társaik". Az utóbbiak-
nak a színei is harsányabbak voltak, s
úgy látszott, hogy a korona képeihez
viszonyítva kissé provinciálisak is.

- Ez így van. Elképesztő, hogy a
teljesen nyilvánvaló, mint mondani
szokás, „ordító" különbségeket, me-
lyek akár a katonaszentek, akár más
képek esetében fellépnek, egy állítóla-
gos szakember nem vette észre, vagy
nem akarta észrevenni. A triptichon
ábraanyaga - kevés kivételtől eltekint-
ve, amelyek egyébként szintén bemu-
tatásra kerültek már 1985-ben, az emlí-
tett kecskeméti zománckatalógusban -
valóságos karikatúrája a koronánk ké-
peinek, akkora a fokozatbeli (nem stí-
lusbeli!) különbség közöttük. Különö-
sen feltűnő ez a magyar Szent Korona
felső részének apostolképei és a tripti-
chon apostolképei között. Ami különb-
ség egyáltalán megmutatkozhat két,
alapvetően azonos kultúrkörből szár-
mazó zománckép között, az itt meg is
mutatkozik. A színvonalbeli különbség
azonban éppen a Csomor által „felfe-
dezett" Mária- kép esetében a legszem-
beszökőbb. Állítom, hogy a Mária-ké-
pen megfigyelhető előállítási mód -
azon az egy közös vonáson túl, hogy itt
is ún. rekeszzománcról van szó - sem-
milyen szinten nem vethető össze a
magyar Szent Korona alsó részén lát-
ható görög feliratos képek sajátossága-
ival. Például a fa, amelyre Csomor
Lajos hivatkozik, a legérzékletesebb
ellenbizonyíték: teljesen más a törzs
beosztása, és sokkal primitívebb re-
keszszalag-hajlítási technikával ké-
szült. Még a koronánkon kétségkívül
leggyengébb minőségű és kifejezetten
idegenül ható Dukász-kép is jóval ma-
gasabb színvonalú nála.

- Bizánci tömegáru? Vagy - ha jól
vettem ki Csomor szavaiból - valami-
féle önálló „grúziai műhely" terméke?



Amely műhelynek esetleg köze lehetett
a mi koronánkhoz is?

- A bizánci birodalom fénykorában,
ami nem volt történelmileg túl hosszú
idő, bizony tucatáruk is készültek.
Szinte ez teszi első ránézésre nyilván-
valóvá, hogy mi a bizánci termék, és
mi nem az. Egy magasabb művészi
szintű, önálló arculatú grúziai műhelyt
feltételezni viszont - amint az a Pano-
ráma-műsorban elhangzott - azért nem
egészen problémamentes vállalkozás,
mert Grúzia, történetének jelentős há-
nyadában nem volt független, s rész-
ben éppen bizánci fennhatóság alatt
állt. Ez nem mondható el a történelmi
Magyarországról, amelynek a koroná-
járól most beszélünk. Az összevetés
így meglehetősen ingatag talajon áll.

Koronánkat vagy annak bármely ré-
szét grúziai ötvösműhelyből származ-
tatni - ez semmivel sem kevésbé önké-
nyes feltételezés, mint amilyeneket a
jelenleg érvényben lévő „hivatalos" el-
méletek tartalmaznak, hogy ti. az alsó
rész bizánci császári műhelyből, a fel-
ső „valahonnan Nyugatról" (lehetőleg
minél messzebbről!) származik. Közös
gyengeségük ezeknek a hipotézisek-
nek, hogy figyelmen kívül hagyják egy
független és nagyhatalmi státuszú Ma-
gyar Királyság létezését a középkori
Európa kellős közepén, ehelyett min-
den vele kapcsolatos kérdést úgy ke-
zelnek, mintha vagy egyáltalán nem
létezett volna, vagy ha igen, akkor
totális függőségben valamennyi szóba
jöhető szomszédjától mind politikai,
mind gazdasági, mind pedig kulturális
vonatkozásban. Ez abszurdum, nem is
érdemes rá több szót vesztegetni...

A Mária-kép kérdését lezárandó,
még fel kell hívnom a figyelmet né-
hány súlyos módszertani hibára, ame-
lyeket a műsor készítői elkövettek. Mi-
ről van szó?

Egy heterogén képanyagból kieme-
lek egy szemmel láthatóan megcsonkí-
tott képet. Ez úgy csonkult meg, hogy a
jelenlegi kerete a szembenézeti bal ol-
dalon el van kerekítve, jobb oldalt

függőlegesen zárul, alul pedig Mária
trónszékének az aljával párhuzamos a
vágás. Látható még, hogy szintén a
szembenézeti bal oldalon betűk van-
nak, melyekbe ugyancsak belevágtak.
Az egész arra utal, hogy a képet egy
nagyobb kompozíció jobb oldalából
emelték, (nyírták) ki. Csomor Lajos azt
állítja, hogy a képen a Theotokosz
(Istenszülő)-felirat betűi látszanak. Ki
kell jelentenem: ez nem így van, ez a
nézők megtévesztése. Ugyanezen a
triptichonon meg lehet találni egy má-
sik képet, a Grúz Művészeti Múzeum
kincstárában pedig még egy továbbit,
amelyekre ugyanez a szöveg van felír-
va betűről betűre: - OXEPCTHCMOS
-, ez pedig az ortodox bizánci „Angya-
li üdvözlet"-ábrázolások tipikus kísérő
szövege. Csomor a rekonstrukciós raj-
zaiban következetesen elhagyta a kép
feliratának harmadik, legalsó sorát, így
az azonosítás nehezebb, de jó minősé-
gű reprodukciók segítségével könnyen
ki lehet egészíteni a betűsort.

Mindebből az következik, hogy a
csonkult Mária-képen vagy mellette,
külön egységként, eredetileg szerepel-
nie kellett Gábriel arkangyalnak is. Er-
re utal a Máriától kifelé, a feltételezhe-
tő égi küldött felé hajló ciprus is, amely
abban az esetben, ha Mária egyedül
lenne, balra húzó alakjával megbillen-
tené a kompozíciót. (Zárójelben érde-
mes megjegyezni: éppen ez a ciprus-
alakzat árulja el az ikonográfia tudo-
mányában jártas szemlélőnek, hogy a
csonkítatlan kép az un. „Angyali üd-
vözlet a kertben"-típushoz tartozott)

Végül még egy, most már valóban
megbocsáthatatlan „csúsztatás" - éspe-
dig ezúttal minden kétséget kizáróan
Csomor Lajos részéről. Az általa be-
mutatott utolsó, véglegesnek szánt re-
konstrukciós rajzon Mária pontosan
szembenéz velünk, az egész kompozí-
ció pedig szigorúan tükörszimmetri-
kussá egészül ki - a szembenézeti jobb
oldal irányában. Holott az eredeti ké-
pen jól láthatóan bal oldalra - szak-
nyelven szólva: félprofilba - fordítja a

fejét a főalak, nyilván a balról várható
arkangyal felé. Hát... ilyet nem szabad
csinálni!

És ide kívánkozik még egy utolsó
megjegyzés. A Khakuli triptichon szó-
ban forgó Mária-képének jelenlegi - az
eredeti állapotához képest láthatóan
megkisebbedett - méretei, az imént
idézett szakmunka tanúsága szerint:
35x35 mm. A magyar Szent Korona
Szűz Mária képének eredeti foglalatá-
val kapcsolatban viszont az 1985-ös
zománckatalógusban az aranyművesek
a következő adatokat rögzítették: „... a
Dukász- kép esetén a befoglaló forma
magassága 34 mm, és a benne lévő
foglalat magassága még kb. 3 mm-rel
kisebb, tehát csak 31 mm." Később
megjelent könyvében Csomor Lajos
változtatás nélkül átveszi ezeket az
adatokat. A kérdés mármost ez: ho-
gyan férhetett bele egy 31 mm magas
foglalatba egy 35 mm magas kép?... •

Ha Csomor és tévés munkatársai
nem előfeltételezésekkel közelednek
ehhez a nagyon szép és értékes kegy-
tárgyhoz, akkor rajta teljes értékű el-
igazítást találhattak volna arra vonat-
kozóan, hogy a Mária-töredékben mi-
lyen jelentést keressenek. És akkor tel-
jesen nyilvánvaló lett volna, hogy ez a
kép semmi módon nem illeszthető bele
a magyar Szent Korona képrendjébe.
Az etikailag kifogásolható módszer, az
előre eldöntött, vágyott „eredmények"
minden ellene szóló érv félresöprésé-
vel történő erőszakolása olyan kinyi-
latkoztatások irányába sodorta el őket,
amelyeket a bemutatott anyaggal nem
tudtak igazolni.

A Khakuli triptichonnak van analó-
giája - számon is tartják a művé-
szettörténészek -, és ez a másik
„aranyoltár", a Pala d'Oro, Velencé-
ben, a Szent Márk székesegyházban. A
Szent Koronának azonban nincsen.
Eddigi ismereteink szerint egyedülálló
alkotás.


